
Aki hangszer Isten kezében 
 
 

Bensıséges családi együttlét keretében adtunk hálát Fere nczi Rudolfért, 
akit civil nevén mindenki Daxként ismer. „Az elmúlt  60 év szépsége, öröme, 
nehézsége, küzdelme, meg nem értése” – ahogy Forgác s Alajos plébános atya 
fogalmazta – mind benne volt ebben az ünneplésben. Szeptember 13-án a 
Magyar Szentek Templomában összejöttünk mindazokkal , akik ismerjük Daxot, 
szeretjük az énekeit, akik valaha, valamikor vele é nekeltünk találkozókon, 
szentmiséken, keresztutakon. 

„Akik elfogadják Krisztus életeszményét, ık megtapasztalják Jézus nagyságát. 
Jézus elfogadhatta volna a dicsıséget, de vállalta a keresztútját, ami az 
egyszerőekhez vezetett. Te is ezt az utat választottad, nem feledkeztél meg arról, 
hogy hol születtél, egyszerő munkás életed gyümölcseként lelked mélyén születtek 
meg a dallamok. Csak a jó Isten tudja, hogy hány fiatal szívét nyitottad meg dalaid 
által, ami Kismaroson és Nagymaroson elhangzott.” - hallhattuk Forgács Alajostól a 
szentbeszédben. 

A szentmisén együtt zengtek a régi és újabb Dax - dalok, de hallhattuk az 
ünnepre írt Szír szent Etrém fohásza c. mővet fuvolával és hárfával kísérve.  

A szentmise után közös szeretetlakomára és további éneklésre vártak a 
kertbe mindenkit a szervezık, melyet gyönyörő napsütéssel és jó idıvel áldottak meg 
az égiek. Diószegi László, Dax régi jó társa és barátja vezetésével fölidéztük a 
múltat, mindazt, ami szép és jó volt. Máté Tóth András szólt azokról a 60-as 70-es 
évekrıl, amikor az akkori fiatalok megpróbálták a saját hangjukat megtalálni. Ebbe 
kapcsolódott bele Dax is. „Zenében formáltad az evangéliumi sorokat, mertél a 
szívedben szóló hangra hallgatni, hogy a járt utat elhagyd a járatlanért. Ezek a dalok 
belsı eredeti Isten-tapasztalatokat, a jóság, hőség élményét fogalmazták meg. 
Tanúságot tesznek a reményrıl, vidámságról, frissességrıl. Liturgikus keretben, a 
szentmisében a testvéri közösséget megélve, imádságból fakadtak. Megszólították a 
fiatalokat, megfogalmazták a lelkükbıl fakadó imát - hallhattuk Máté Tóth Andrástól. 

Hardi Titusz bencés szerzetes – akinek köszönhetjük az Énekelj az Úrnak c. 
kötet megjelenését - felidézte fiatalkori emlékeit: „Ami a szívedben megszületett Isten 
jelenlétében, azt elénekelted. Úgy éreztük akkor, hogy a nyelvünkön szóltál 
Istenhez.” A délután folyamán többen köszöntötték dalban, prózában, hangszeres 
zenében az ünnepeltet.  

Dax egy hatalmas talentumot kapott Istentıl, amit megpróbál erejéhez mérten 
kamatoztatni. Mi, akik együtt énekeltünk vele, egykor és most, hiszünk abban, hogy 
élete, munkája, és dalai Istenhez hozták közelebb az embereket. Imádkozunk azért, 
hogy még sokáig pengethesse a gitárt és szólhasson a dal Isten nagyobb 
dicsıségére! 
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